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Kaj	boste	naredili:	
»Danes	se	bomo	igrali,	da	praznujemo	rojstni	dan.	
Imam	 dve	 darili,	 ki	 nam	 bosta	 pomagali	 pri	
praznovanju	 rojstnega	 dne«.	 Izberite	 prostovoljca,	
ki	bo	igral,	da	ima	rojstni	dan.	
Dajte	darilo	otroku,	ki	igra,	da	ima	rojstni	dan	in	mu	
dovolite,	 da	 ga	 odpre.	 Ko	 je	 darilo	 odprto,	 recite:	
»Nisem	 imela	 dovolj	 denarja,	 da	 bi	 kupila	 novo	
knjigo,	zato	sem	ti	dala	eno	izmed	mojih	najljubših,	
ki	je	meni	zelo	posebna.«	
Nato	naj	otrok	da	drugo	darilo	drugemu	otroku,	ki	
igra,	 da	 ima	 rojstni	 dan.	 Ko	 otrok	 odpre	 darilo,	
vzkliknite:	 »Vau,	 ti	 si	 imel	 denar,	 da	 si	 kupil	 čisto	
novo	darilo!	Zelo	lepo	je,	da	si	se	odločil,	da	porabiš	
denar	za	darilo,	namesto	da	bi	ga	porabil	zase.«	
Vprašajte:	 »Kakšna	 je	 razlika	 med	 dariloma?«	
Dovolite	otrokom	odgovoriti,	nato	recite:	»Ta	darila	
so	bila	dana	glede	na	to,	kaj	je	darovalec	lahko	dal.	
Oba	 sva	 dala	 iz	 srca,	 ampak	 sva	 dala	 različni	 vrsti	
daril.	Eno	je	bilo	novo	in	je	nekaj	stalo,	medtem	ko	
druga	 knjiga	 ni	 bila	 nova,	 vemdar	 je	 bila	 posebna	
osebi,	ki	jo	je	podarila.	Obe	darili	sta	prišli	iz	srca.	
Podobno	 je	 z	 darovi,	 ki	 jih	 damo	 Bogu.	 Nekateri	
lahko	 damo	 denar,	 kar	 imenujemo	 desetina.	
Medtem	ko	nekateri	morda	nimamo	denarja,	toda	
Bogu	 lahko	 dajamo	 tudi	 na	 druge	 načine,	 kot	 sta	
služenje	ali	molitev.	Bogu	nista	pomembni	velikost	
in	cena	darila,	ampak	srce,	s	katerim	damo	darilo.	
	
	

MOJ DAR 
JE POMEMBEN 

PRISPEVKI IN DESETINA 

Ta	 lekcija	 pokaže,	 kako	 je	 vsak	 dar,	 ki	 ga	 damo	 Bogu,	 bodisi	 velik	 ali	
majhen,	zelo	pomemben	pri	izgrajevanju	Božjega	kraljestva.	

	

 
 

2. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (5 minut) 

Teme:		
Dajati,	darovati,	oskrbništvo,	desetina.	

	
DARILO	IZ	SRCA	(aktivnost)	
Ta	aktivnost	bo	naučila	otroke,	da	Bogu	ni	mar,	
če	je	naš	dar	velik	ali	majhen,	ampak	gleda	srce.	
	

Teme:	
Dajati,	darovati,	deliti,	desetina,	oskrbništvo.	
	

	
	
	
	
	
	

	
Čas	trajanja:	
Približno	5	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 začetkom	 zavijte	 dve	 knjigi	 z	 zavijalnim	
papirjem,	 lepilnim	 trakom	 in	 pentljo.	 Ena	 knjiga	
naj	 je	 stara	 in	 obrabljena,	 druga	 pa	 naj	 je	 čisto	
nova.	Na	nek	način	označite	darilo,	 v	 katerem	 je	
stara	 knjiga,	 da	 si	 boste	 zapomnili,	 kje	 je	 katera	
knjiga	ovita.	
Na	 začetku	 srečanja	 izberite	 prostovoljca,	 ki	 bo	
držal	darilo	s	čisto	novo	knjigo	in	mu	povejte,	naj	
ne	odpira	darila.	Razložite,	da	ko	boste	povedali,	
bo	dal	darilo	drugemu	prostovoljcu.	
	

PRIPOMOČKI: 
Stara	knjiga	
Nova	knjiga	
Zavijalni	papir,	lepilni	trak,	pentlje	

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 
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»Kdor ima namreč dobro 
voljo, je dobrodošel, s 

tistim, kar ima, ne glede 
na to, česar nima.« 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (12 minut) 

Otroci	naj	nekajkrat	na	glas	ponovijo	vrstico.	Ko	
ponavljate,	naj	otroci	dodajo	še	telesne	gibe.	
Kdor	ima	namreč	dobro	voljo	–	na	prsih	
prekrižajte	roke;	
je	dobrodošel	s	tistim,	kar	ima	–	roke	iztegnite,	
kot	da	dajete	darilo,	medtem	z	glavo	kimajte	da;	
ne	glede	na	to,	česar	nima	–	z	glavo	odkimavajte	
in	se	pretvarjajte,	da	izvlečete	prazne	žepe.	2 Korinčanom 8,12 

Uvod: 	
Današnja	 lekcija	 govori	 o	 tem,	 kako	 so	
makedonske	cerkve	bile	v	Božji	milosti.	 Želele	 so	
si	 pomagati	 med	 sabo	 in	 dajati	 iz	 tega,	 kar	 so	
imeli,	čeprav	ni	bilo	veliko.	Pavel	je	napisal	pismo	
vernikom,	 da	 jih	 je	 spodbudil,	 naj	 nadaljujejo	 s	
svojo	 radodarnostjo.	 Vsi	 verniki	 imajo	 nekaj,	 kar	
lahko	 dajo,	 naj	 je	 to	 malo	 ali	 veliko.	 S	 tem	
pomagajo	 graditi	 Božjo	 Cerkev	 in	 s	 tem,	 da	 to	
delajo,	 pomagajo	 oznanjati	 evangelij	 po	 svetu.	
Zapomnite	si,	da	nobeno	darilo	ni	premajhno,	da	
ga	Bog	ne	bi	mogel	uporabiti,	ko	 je	darilo	dano	z	
veseljem.	Preberimo	skupaj	Pavlovo	pismo.	
	

Preberite	2	Korinčanom	8,1-5	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Ali	 mislite,	 da	 so	 verniki	 dajali	 s	 hvaležnim	

srcem?	(Da.)	
2) Ali	mislite,	da	so	dali	vse,	kar	so	lahko?	(Da,	3.	

vrstica	prav	»celo	čez	svoje	moči«.)	
3) Če	 nekdo	 nima	 veliko	 za	 dati,	 kaj	 naj	

stori?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	
4) Ko	 dajete	 iz	 srca,	 ali	 pomagate	 tistim,	 ki	 so	 v	

potrebi?	(Da.)	
5) Kdo	 je	 postal	 reven	 zato,	 da	 smo	 mi	 lahko	

bogati?	(Jezus.)	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

GRADIMO	CERKEV	(aktivnost)	
Otrodi	se	bodo	zabavali	ob	tem,	ko	bodo	gradili	
cerkev	s	svojimi	telesi.	
	

Teme:	
Kristusovo	telo,	Cerkev.	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Govorili	 bomo	o	 cerkvi.	 Kako	 izgleda	 cerkev?	Kaj	
je	v	cerkvi?	Bi	člani	cerkve	še	vedno	lahko	prišli	v	
stavbo,	 če	 bi	 odstranili	 zidove?	 Ne,	 streha	 bi	 se	
podrla.	Če	bi	imeli	veliko	lepo	stavbo	pa	nihče	ne	
bi	prišel,	bi	to	še	vedno	bila	cerkev?	Ne,	cerkev	je	
veliko	več	kot	le	stavba.	Ljudje	so	cerkev.	
Zgradili	 bomo	 cerkev.	 Ampak	 to	 ni	 navadna	
cerkev,	zgradili	jo	bomo	s	svojimi	telesi.	Vsi	boste	
sodelovali	 pri	 gradnji	 cerkve.	 Vsak	 del	 je	
pomemben,	ker	brez	ene	osebe,	ki	opravlja	svoje	
delo,	cerkev	ne	bi	bila	popolna.	V	naši	cerkvi	bodo	
trije	deli:	streha	in	stene,	vrata	ter	ljudje.	
 Če	 ste	 streha	 in	 stena,	 boste	 stali	 z	 rokami	 nad	
glavo	 in	 jih	povezali	z	osebo	na	drugi	strani,	ki	 je	
streha	in	stena.	Vaše	noge	in	srednji	del	sta	stena,	
vaše	 roke	 in	 glava	 pa	 sta	 streha,	 ki	 oblikujejo	
cerkev	kot	tunel.	
Če	 ste	 vrata,	 se	 boste	 pretvarjali,	 da	 se	 odpirate	
spredaj	in	zadaj	ter	zapirate	medtem,	ko	bomo		
	

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Nič	
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polnili	cerkev	z	ljudmi.	
Če	 ste	 eden	 izmed	 ljudi	 v	 cerkvi,	 boste	 počakali,	
dokler	se	vrata	ne	odprejo	in	boste	nato	vstopili	v	
cerkev	in	se	usedli.	
(Če	 imate	 majhno	 skupino	 otrok,	 lahko	 vi	 tudi	
sodelujete.	 Če	 imate	 veliko	 skupino,	 lahko	
naredite	zelo	dolgo	cerkev	v	obliki	pravokotnika	in	
jo	napolnite	z	veliko	 ljudi.	Namesto	enega	otroka	
uporabite	za	vhodna	in	zadnja	vrata	dva	otroka.)	
Zelo	 dobro	 ste	 zgradili	 cerkev.	 Moramo	 si	
zapomniti,	 da	 ima	 vsaka	 oseba	 nekaj,	 kar	 lahko	
ponudi	 cerkvi.	 Nekateri	 lahko	 dejansko	 zgradijo	
cerkev,	 medtem	 ko	 drugi	 dajo	 svoj	 čas,	 denar,	
talente	ali	druga	sredstva.	Cerkev	potrebuje	ljudi,	
da	 so	 glasbeniki,	 učitelji,	 pridigarji,	 ekipa	 za	
molitev,	hišnik,	da	pospremijo	ljudi	do	prostorov,	
da	 pozdravijo	 ljudi	 itd.	 Cerkev	 potrebuje	 ljudi	 za	
desetino,	da	plača	račune.	Cerkev	potrebuje	ljudi,	
da	 evangelizirajo	 in	 povabijo	 svoje	 prijatelje.	 Vsi	
verniki	imajo	del	v	cerkvi.	Vaše	delo	je,	da	molite	
in	vprašate	Boga,	kako	 lahko	vi	pomagate	graditi	
Njegovo	cerkev.	
	
	
	
DELI,	KAR	IMAŠ	(aktivnost)	
Otroci	delijo	to,	kar	imajo,	da	delajo	za	dobrobit	
vseh.	
	

Teme:	
Cerkev,	 dajati,	 darovati,	 deliti,	 oskrbništvo,	
desetina.	
	
	
	
	
	
	
	

Trajanje:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	srečanjem	natisnite	in	izrežite	črke	abecede.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Izberite	prostovoljca,	da	vse	črke	prilepi	z	lepilom	
ali	 lepilnim	 trakom	 na	 trši	 papir.	 Prostovoljcu	
dajte	 samo	 eno	 črko.	 Ostale	 črke	 razdelite	 med	
ostale	otroke.	

Kaj	boste	povedali:	
Bog	 daje	 ljudem	 veliko	 sredstev,	 da	 pomagajo	
tistim	 v	 potrebi	 in	 vsakemu	 od	 nas	 daje	 del,	 da	
pomagamo	graditi	cerkev.	
Svojega	prijatelja	poskušam	naučiti	abecedo.	Naš	
prijatelj	mora	narediti	 tabelo	abecede,	 tako	da	v	
pravilnem	 zaporedju	 prilepi	 črke	 na	 trši	 papir.	
Ampak	naš	prijatelj	 ima	samo	eno	črko	in	rabi	še	
24	 črk,	 da	 opravi	 nalogo.	 Kdo	 je	 pripravljen,	 da	
deli	 črke,	 ki	 sem	 vam	 jih	 prej	 dala,	 da	 pomaga	
prijatelju	 opraviti	 nalogo?	 (Počakajte,	 da	 otroci	
dvignejo	 svoje	 roke.)	 S	 tem	 da	 boste	 delili	 kar	
imate,	 bo	 pomagalo,	 da	 dokončamo	našo	 tabelo	
abecede.	V	bistvu	 tega	ne	moremo	narediti	 brez	
vaše	pomoči.	
Prva	 črka	 je	 »A«.	 Kdo	 ima	 »A«?	 Prosim,	 podajte	
»A«	 našemu	 prijatelju,	 da	 lahko	 začne	 s	 sliko.	
Hvala,	 da	 ste	 delili	 in	 dali	 svoja	 sredstva.	
Naslednja	črka	je	»B«.	Kdo	ima	»B«?	Prosim	dajte	
»B«	našemu	prijatelju,	da	mu	pomagate	dopolniti	
naslednji	del	slike.	Hvala,	da	ste	delili	in	dali	svoja	
sredstva.	 (Tako	 nadaljujte,	 dokler	 ne	 bo	 cela	
abeceda	na	listu.)	
Vprašanja	za	prostovoljca:	
1)	Prijatelj,	kako	si	se	počutil,	ko	si	potreboval	še	
24	črk,	da	dopolniš	sliko,	pa	jih	nisi	imel?	
2)	Kako	si	se	počutil,	ko	so	tvoji	prijatelji	dali	od	
tega,	kar	so	imeli,	da	so	ti	pomagali?	
Vprašanja	za	ostale:	
1)	Kako	ste	se	počutili,	ko	ste	prijatelju	dali	črke?	
2)	A	ste	želeli	dati	črke	ali	ste	jih	želeli	obdržati	
zase?	
3)	Kako	Bog	želi,	da	dajemo?	(Bog	želi,	da	dajemo	
veselo	in	s	hvaležnim	srcem.)	
	

Otrokom	na	glas	peberite	2	Korinčanom	8,12.	
	

Ko	verniki	dajo	od	tega,	kar	 jim	je	Bog	preskrbel,	
lahko	 pomagajo	 graditi	 cerkev.	 Tvoj	 dar	 je	
pomemben.	
	

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Črke	abecede	(str.	6-7)	
Trši	papir	
Lepilni	trak	ali	lepilo	
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Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	da	
se	 lahko	 zahvalijo	 Bogu	 za	 prigrizke	 in	 ostale	
blagoslove.	 Zaključna	molitev	 naj	 je	 kratka.	 Kajti	
otroci	želijo	čim	prej	zagristi	v	prigrizek	in	preiti	k	
naslednji	stvari.		
	

Prigrizek:	
Preden	boste	imeli	prigrizek,	se	zahvalite	Bogu	za	
Njegovo	preskrbo.	Za	prigrizek	naj	otroci	zgradijo	
majhno	 cerkev	 s	 krekerji,	 glazuro	 in	 mrvicami.	
Razpravljajte	o	tem,	kako	cerkve	ne	bi	bile	iste,	če	
ne	 bi	 imeli	 krekerjev	 za	 stene	 in	 strehe	 ter	 da	
potrebujemo	 glazuro,	 da	 drži	 vse	 skupaj.	 Ne	 bi	
bilo	 isto,	 če	 ne	 bi	 imeli	mrvic,	 ki	 bi	 jo	 polepšale.	
Zapomnite	 si,	 da	 ima	 vsak	 vernik	 del	 v	 izgradnji	
Božje	Cerkve.	
	
	
	
NAREJENO	Z	LJUBEZNIJO	(ročno	delo)	
Otroci	bodo	uživali	ob	izdelavi	kartic	za	določeno	
osebo,	medtem	ko	se	učijo,	da	Bog	ne	gleda	na	
velikost	darila,	temveč	na	srce	darovalca.	
	
Teme:	
Dajati,	ljubezen,	daritev,	oskrbništvo.	
	
	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 pripravite	 nekaj	 primerkov	 vizitk	
oz.	voščilnic	in	pripomočke	za	izdelavo	kartic.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	 dovolite,	 da	 uporabijo	 pripomočke,	 ki	
ste	 jih	 prinesli,	 da	 izdelajo	 vizitko	 za	 nekoga	
posebnega.	

Kaj	boste	povedali:	
Kdo	od	vas	rad	prejme	vizitko	v	poštni	nabiralnik?	
Tukaj	 je	 nekaj	 vizitk	 iz	 trgovine.	 Te	 vizitke	 so	
posebne,	ker	se	je	nekdo	odločil,	da	si	vzame	čas,	
da	 poišče	 vizitko	 in	 jo	 kupi	 s	 svojim	 denarjem.	
(Vizitke	 podajte	 naokrog,	 da	 si	 jih	 otroci	 lahko	
ogledajo.)	
Če	bi	 imeli	čas	 in	denar,	bi	 lahko	šli	kupit	vizitko.	
Ampak	izdelali	bomo	vizitko	za	nekoga	posebnega	
in	 uporabili	 pripomočke,	 ki	 jih	 imamo.	 To	 bo	
pomenilo	isto,	če	ne	še	več,	kot	če	bi	kupili	vizitko	
v	trgovini.	Zapomnite	si,	da	Gospod	ljubi	veselega	
darovalca.	 (Dovolite	 otrokom,	 da	 začnejo	 z	
izdelavo	vizitk.)	
Vprašanja	za	razpravo:	
1) Zakaj	 je	 pomembno	 da	 dajemo	 z	 veselim	

srcem?	(Darilo	 izgubi	svoj	namen,	če	ni	dano	z	
veseljem.)	

2) Kakšna	 darila	 nam	 daje	 Bog?	(Odrešitev,	
družino,	 znanje,	 hrano,	 zavetje,	 zaščito,	
talente,	imetje	itd.)	

3) Kakšna	darila	 lahko	damo	Bogu?	(Hvalo,	slavo,	
poslušnost,	denar,	služenje	itd.)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	

PRIPOMOČKI: 
Primerek	 v	 trgovini	 kupljene	 vizitke	 oz.	
voščilnice	
Papirnati	robčki,	barvni	trši	papir,	bleščice	
Škarje,	lepilo,	flomastri,	trak,		

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (15 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 naslednji	 teden,	 da	
vidite,	 koliko	 novih	 stvari	 se	
bomo	naučili	o	Bogu.	
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil o tem, kako dajati iz sredstev, ki mu jih Bog daje in da naj to dela 
s hvaležnim srcem. Naučil se je še, da imajo vsi verniki nekaj, kar lahko dajo, pa naj je to 
veliko ali majhno, da pomagajo graditi Božjo Cerkev. S tem, da to delajo, delijo evangelij 
po svetu (svetopisemsko besedilo iz 2 Korinčanom 8,1-15). 

 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Kdor ima namreč dobro voljo, je dobrodošel s tistim, kar ima, ne glede na to, česar 
nima.« (2 Korinčanom 8,12)  
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako mu bo to pomagalo utrditi znanje, pridobljeno na verouku. 
 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Skupaj kot družina preberite 2 Korinčanom 8,1-15. Razpravljajte o pismu, ki ga je 
Pavel napisal vernikom. Naredite seznam stvari, s katerimi vas je Bog blagoslovil in 
kako lahko vaša družina pomaga drugim v potrebi. Primeri: oblačila, hrana, igrače, 
gospodinjski pripomočki, molitve, denar, odeje, da delite dobro novico itd. 

 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, zahvaljujemo se ti, da skrbiš za naše vsakdanje potrebe. Pomagaj 
nam, da uporabimo te darove, talente in sredstva, da gradimo tvojo Cerkev in 
delimo dobro novico. Pomagaj, da si zapomnimo, da ti gledaš srce s katerim 
dajemo svoje darove, ne glede na to, kaj imamo. Amen. 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
Dragi starši! 
 

Ta list vas seznanja, kaj se je vaš otrok danes učil pri verouku. Vključena je 
svetopisemska vrstica, predlagana aktivnost za utrjevanje lekcije in kratka 
molitev. Če boste vključeni in se boste pogovarjali s svojim otrokom, bo to 
poplačano vam in otroku. 
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A	 B	 C	
Č	 D	 E	
F	 G	 H	
I	 J	 K	
L	 M	 N	
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O	 P	 R	
S	 Š	 T	
U	 V	 Z	
Ž	 	 	
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